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Camp Jened
– egy tábor értelmi- és mozgásfogyatékos
felnőttek számára

A tábor neve Jened Recreation Village, mely a New York állambeli Catskill
Mountains lábainál, gyönyörű környezetben helyezkedik el. Camp Jened egy
speciális tábor, mely különböző veleszületett, fejlődési, magatartásbeli problé-
mákkal élő és balesetek következtében sérült felnőtteknek nyújt felejthetetlen
táborozási lehetőséget minden nyáron, immár több évtizede. A tábor az United
Cerebral Palsy Association of New York (New Yorki Cerebrál Parézis Szövet-
ség) irányítása alatt áll, s 1200 embernek ad nyaralási lehetőséget minden év-
ben. Az értelmileg és mozgásukban károsodott felnőtteket a táborban „guest”
(továbbiakban „vendég”) névvel illetik, közöttük az értelmi- és mozgászava-
rok legkülönbözőbb típusai megtalálhatók, úgymint cerebrál parézis, Down
szindróma, hiperaktivitás, autizmus, magatartási zavarok, veleszületett és szer-
zett mozgásszervi károsodások, baleseti sérülések, bénulások stb. A táborozók
jelentős része New York Cityből, a felhőkarcolók, épületek zsúfoltságából,
többnyire különböző otthonokból érkezik, melyek szintén a Cerebrál Parézis
Szövetség irányítása alatt állnak. Kis számuk családokból, kisebb szervezetek-
től, alapítványoktól is érkezik. A vendégek hat, kilenc és tizenegy napos bent-
lakásos kurzusokban tölthetik el azt az időt, melyet minden nyáron újra és újra
a  legnagyobb  izgatottsággal  várnak  otthonaikban.  A  tábor  úgynevezett
„social” és „sensory” kurzusokat különböztet meg. „Social” kurzusban a men-
tális  retardációtól  a  normál  intelligenciakörbe  tartozó  vendégek  vehetnek
részt, különböző súlyosságú mozgásbeli akadályozottsággal, tartó- és mozga-
tó-szervrendszeri károsodásokkal. A „sensory” kurzus súlyos értelmi- és moz-
gásbeli akadályozottsággal rendelkező vendégek számára adaptált. Ez a meg-
különböztetés a programok aktivitásában, megválasztásában, a kurzus hosszú-
ságában, a dolgozók felkészültségében játszik fontos szerepet. A „social” kur-
zusok tizenegy napos táborozási lehetőséget jelentenek állandó programokkal,
melyekben a vendégek aktívan vesznek részt, sokszor maguk alakítják át, ma-
guk irányítják a programokat. A „sensory” kurzusok hat nap hosszúságúak, a
vendégek súlyos értelmi- és mozgásbeli sérülésekkel élő, állandó felügyeletet,
ellátást, segítséget igénylő felnőttek. Ez a kurzus fokozottabb felkészültséget
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igényel az orvosok, nővérek és a személyzet részéről egyaránt. A programok
szervezésében tekintettel kell lenni a csökkent motorikus és értelmi funkciók-
ra, a megvalósításban maximális biztonság és egyénre szabott adaptáció bizto-
sítására van szükség, hogy az minden vendég számára elérhető és élvezhető le-
gyen. A tábor rendkívül jól szervezett egészségügyi ellátásban részesül, mely
mind a résztvevő táborozók, mind a személyzet, dolgozók szempontjából elen-
gedhetetlen jelentőségű. Az itt táborozó és a táborral kapcsolatban álló vendé-
gek mindegyike folyamatos ellenőrzés alatt áll, a vendégek nagy része állandó
gyógyszeres kezelést kap. Ezen elengedhetetlen jelentőségű feladatok ellátásá-
ra egy jól szervezett, orvosokból és nővérekből álló team szakosodott. A ven-
dégek egészségügyi állapotát évről évre figyelemmel kísérik, az esetleges vál-
tozásokat követik. Minden kurzusnak előre megszabott ára van, a vendégek és
hozzátartozóik kérése szerint döntik el, mely kurzusban vehetnek részt a nyár
folyamán. A kurzusok megkezdése előtt folyamatos kapcsolattartás folyik az
érintett személy, szülei, hozzátartozói, az intézetek, otthonok és a tábor veze-
tősége között. Az új vendégeket a vezetőség többször meglátogatja, megismeri
személyiségüket, állapotukat, szükségleteiket, hogy a nyár folyamán a lehető
legbiztonságosabb környezetet és ellátást tudják biztosítani számukra.

A kilenc kurzus mellett a tábor rendelkezik egy olyan lehetőséggel, melyben
felkészült fiatalok különböző enyhe mentális és fizikailag sérült vendégeket
több napos túrákra, nagyvárosokba, nemzeti parkokba visznek el. A vendégek
így olyan híres városokat látogathatnak meg, mint Philadelphia, Washington,
Boston, megismerhetik a kaszinózás rejtelmeit Atlantic City-ben, esetleg egy
szórakoztató parkban tölthetik el vakációjuk nagy részét. Ez a páratlan lehető-
ség is rendkívül nagy felkészültséget igényel az itt dolgozó fiatalok részéről a
programok tervezésében, a vendégekkel való jó kapcsolat kialakításában, a
vendégek egészségügyi, pszichés szükségleteinek kielégítésében és a sikeres
munka létrehozásában.

Camp Jened varázsát a vendégeken kívül az a körülbelül 200 fős személyzet
adja, akik a világ minden tájáról érkeznek azért, hogy e páratlan tapasztalat,
élmény részeseivé és a nagy „Jened család” tagjaivá váljanak. Az elmúlt két
nyáron e „család” tagjának tudhattam magam, mely számomra felejthetetlen
nyarakat, élményeket, soha vissza nem térő perceket jelentett. A táborban
több mint 1200 értelmi- és mozgásfogyatékos embert ismerhettem meg, segít-
hettem nekik abban, hogy életük talán legboldogabb napjait, óráit, perceit
töltsék el. Nem beszélve arról az 500 – a világ különböző országaiból érkező,
különböző kultúrával rendelkező – fiatalról, akik a három hónap során közös
erőfeszítéssel dolgoznak a tábor működéséért, a vendégek jókedvű, boldog és

51



biztonságos nyaralásának biztosításáért. A tábori személyzetnek köszönhetően
a lehető legjobb feltételek,  körülmények,  programok biztosításával  minden
nyáron megteremthető az a biztonságos és szerető, törődő, boldog környezet,
melyre ezek a felnőttek vágynak. A személyzet a kurzusok megkezdése előtt
hét teljes napon át tartó, megfelelő felkészítésben vesz részt. Előadásokat
hallhatnak viselkedészavarokról,  etetési,  fürdetési,  öltöztetési szokásokról,
kerekesszék használatáról, eszközhasználatról, környezeti adaptációról stb.

A tábor különlegessége és legnagyobb érdeme más hasonló táborokhoz vi-
szonyítva, hogy minden vendég számára biztosított egy saját „counselor” (to-
vábbiakban „felügyelő”), akivel a kurzus alatt általában szoros baráti kapcsolat
alakul ki, és aki az egyén napjait végigkísérve segíti őt mindenben, beleértve
az öltözködést, étkezést, tisztálkodást, közlekedést, programok kiválasztását
és megvalósítását stb. Érthető tehát, hogy a felügyelők mindenre felkészülten,
a saját vendégükről a lehető legtöbb információ birtokában várják újabb és
újabb vendégüket minden kurzus elején. Sok más hasonló tábor létezik az
Egyesült Államokban, de sehol sem biztosított hasonló személyzet és fizikai,
érzelmi segítség a vendégek számára.

2000 nyarát „felügyelő”-ként töltöttem, számomra talán könnyebben indult
a nyár azokhoz a fiatalokhoz viszonyítva, akik soha nem kerültek még kap-
csolatba értelmi- és mozgásfogyatékos személyekkel. Az ELTE Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar II. évfolyamát fejeztem be ekkor logopé-
dia és szomatopedagógia szakon. A minél jobb munka elvégzéséhez számom-
ra sokat segítettek a főiskolán elsajátított pedagógiai, pszichológiai, gyógype-
dagógiai tanulmányaim, s nagyrészt azok a gyakorlatok, melyeket értelmi- és
mozgásfogyatékos emberek, gyermekek otthonaiban töltöttem el. Ismereteim
voltak a különböző típusú, súlyosságú értelmi fogyatékosságokról, mozgásfo-
gyatékossági kórképekről, segédeszköz- és kerekesszék-használatról, kom-
munikációs problémákról, etetési, nyelési nehézségekről, mely mind segítsé-
get nyújtott abban, hogy a vendégeket elfogadjam, kellő mértékben és a lehető
legjobb módon segítsem. A kilenc kurzus alatt kilenc, számomra sokat jelen-
tő, felejthetetlen személyiséggel ismerkedhettem meg közelebbről, segíthet-
tem  őket  mindennapjaikban,  nyújthattam  olyan  speciális  gondoskodást,
melyre minden vendégnek különböző mértékben, de szüksége volt. Saját ven-
dégeim között volt enyhe, középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos, autista,
tetraplég, Down szindrómás felnőtt. A nyár felejthetetlen élményekkel volt
teli, ahogy én segítettem vendégeimet, ők ugyanúgy segítettek engem abban,
hogy a három hónapos munka perceit számomra is nyaralássá varázsolják.
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2001 nyarát sikerült ismét Camp Jenedben töltenem teljesen más pozíció-
ban, mint előző nyáron. A vendégek számára a nyár folyamán tizenkét főből
álló csapat szervez programokat, melyek tartalmaznak fürdést, zenét, táncot,
éneklést, csónakázást, főzést, festést, bábkészítést, természetben eltöltött, kö-
zös esti és olyan programokat, melyek az öt érzékszerven és az érzékelésen
alapulnak. A nyár folyamán e sokoldalú, széles területet felölelő program ve-
zetője lehettem. A munka összetett feladatot jelentett, 1200 vendég számára
minden nap különböző program szervezése, a vendégek állapotához, képes-
ségeihez mért adaptálása, hogy minden vendég számára elérhető, megoldha-
tó, élvezhető legyen. A kurzusok során a vendégek számára biztosított volt,
hogy nyugodt, biztonságos környezetben vehessenek részt a programokon, s
hogy érzékszerveiken  keresztül  felfedezhessék  önmagukat  és  a  körülöttük
lévő világot. A programok tartalmaztak masszázst, lábfürdőt különböző aro-
mák, olajok felhasználásával, zenehallgatást, relaxációt, ujjal festést, ékszer-
készítést,  különböző tapintási,  ízlelési,  szaglási  feladatokat,  különböző szi-
lárdságú anyagokkal való foglalkozásokat, sütést, főzést, gyümölcssaláta-ké-
szítést, melyre otthonukban elmondásuk szerint szinte soha nincs lehetőség.
Ez a terület híres és gyakran látogatott program volt, számomra a legfonto-
sabb visszajelzés a vendégektől érkezett, mikor olykor sírva, szomorúan ér-
keztek és mosollyal az arcukon távoztak egy-egy programról.

Az Egyesült Államok egész területén, rengeteg különböző típusú táborral
foglalkozik az ügynökség, melynek segítségével az elmúlt két nyarat Camp
Jenedben tölthettem. A jelentkezéshez egy angol nyelven írt önéletrajz szük-
séges, ezt követően egy írásbeli és szóbeli angol nyelvű felvételin kell átesni.
A felvételin megfelelt fiatalok adatait és jelentkezési lapjait ezt követően kül-
dik ki az Egyesült Államokba a különböző táborigazgatók részére, akik ezek
alapján veszik fel a dolgozókat. A kiutazás előtt a repülőjegy és a vízuminté-
zés díját kell befizetni, ezek intézését azonban teljes mértékben az ügynökség
magyarországi képviselője oldja meg. Az utazás előtt egy magyarországi fel-
készítésen is részt vesznek a jelentkezők, mely során általános tudnivalókról,
hasznos tanácsokról hallhatnak előadást, és olyan fiatalokkal találkozhatnak,
akik már több éven keresztül résztvevői a programnak. A nyári munkáért a fi-
atalok előre meghatározott fizetést kapnak, s a táborban tartózkodás utolsó
napján visszakapják a repülőjegy költségeit. A nyár folyamán a táboroktól
függően szabadnapok, utazási lehetőségek, különböző programok állnak ren-
delkezésre. A program neve: International Camp Counselor Program, ma-
gyarországi  képviselője Bíró  László. Az  ügynökség címe:  ICCP Hungary,
1068 Bp., Rippl-Rónai u. 16. Tel.: 302-5504.
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Jened Recreation Village és a más hasonló, fogyatékosságokkal élő felnőttek
és gyermekek számára működtetett táborok célja egy tisztelettel, melegséggel
és  elfogadással  telített  légkör  megteremtése,  s  felejthetetlen  nyári  vakáció
nyújtása minden évben. Camp Jened a vendégeknek, személyzetnek és a rend-
kívül jól szervezett irányításnak köszönhetően ezt a célt évről évre sikeresen
éri el, s e nehéz munkának köszönhetően 1200 ember életében szerez boldog,
felejthetetlen perceket, s könnyeket a hazatérés pillanatában. A mi munkánkat
azok a mindent eláruló könnyek, a búcsúzkodás hosszú percei, s köszönettel
teli, szívből áradó mondatok teszik értelmessé, melyek szerint a vendégek éle-
tük legszebb pillanatait tölthették el. A nyár végére mindenki számára világos-
sá válik, mit is jelent pontosan a „Jened-i élmény”, melynek remélhetőleg a kö-
vetkező nyáron ismét részesévé válhatok.

       Madarász Éva

A szerző címe:
2519 Piliscsév, Ady Endre út 27.
Telefon: (33) 472-191

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Egy magyar gyógypedagógiai
intézmény (Homok)
és egy francia protestáns alapítvány
(Bischwiller) közös ünnepe

2001. november 23-án ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját a Son-
nenhof Protestáns Alapítvány bischwilleri intézménye. Az évfordulóra meg-
hívást  kaptunk.  A delegációt dr.  Györgyi  Lajos, a  Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei  Önkormányzat  művelődési  és népjóléti  iroda vezetője, Bali  István
nemzetközi  sajtóreferens  (tolmács), Deák  Lászlóné általános  szakiskolai,
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